
 

 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan usaha bisnis dalam era globalisasi saat ini semakin pesat 

ditandai dengan tingkat persaingan antar perusahaan yang semakin tinggi,  dan 

ketat untuk menarik minat konsumen membeli suatu produk yang ditawarkan. 

Semakin banyak lulusan berkualitas dari berbagai universitas di Indonesia,  yang 

membuat lapangan kerja semakin sempit. Hal inilah yang menuntut masyarakat 

membuat lapangan kerjanya sendiri dengan berwirausaha.  

Seiring peralihan teknologi analog menjadi digital, perlahan kegiatan 

photography mulai dilirik menjadi lahan bisnis yang menggiurkan. Tentunya, itu 

tidak lepas dari kepraktisan dan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi 

digital saat ini. Kemajuan teknologi, industri photography yang terus berkembang, 

menyebabkan banyak usaha perorangan yang menyediakan jasa photography 

untuk para konsumen yang membuat pilihan konsumen menjadi semakin 

beragam. Bisnis usaha photography pastinya harus bermodal kreatifitas dan 

keahlian agar dapat menghasilkan karya yang bagus. Usaha ini harus dijalankan 

dengan cara yang kreatif, terlebih lagi perkembangan zaman semakin maju artinya 

para pesaing dalam dunia kerja semakin banyak dan tidak bisa di pungkiri mereka 
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mencoba menawarkan produk dengan cara-cara yang unik, kreatif dan sesuai 

dengan perkembangan zaman. 

Ketertarikan konsumen untuk menggunakan jasa photography dipengaruhi 

oleh dua faktor yaitu faktor internal seperti tingginya minat konsumen 

menggunakan jasa tersebut dan daya beli yang baik, sedangkan faktor eksternal 

seperti ide kreatif yang dimiliki oleh photografer perusahaan yang berpengaruh 

pada hasil foto dan hasil cetak. Selain ide kreatif, kualitas layanan yang diberikan 

oleh perusahaan menjadi daya tarik konsumen yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

Kualitas layanan dapat diartikan sebagai “upaya pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi 

harapan konsumen” (Tjiptono, 2005:118). Kualitas pelayanan adalah kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan 

yang memenuhi atau memiliki harapan dengan lima dimensi utama, yakni bukti 

fisik (tangibles), kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan 

(assurance), dan perhatian (emphaty), (Parasuraman, et al, 1988: 84). 

Dalam pelayanan yang diberikan kepada konsumen Skies Photography 

menerapkan lima dimensi utama dalam melayani konsumen, yaitu : 

1. Bukti Fisik (Tangibles) merupakan kesan secara fisik yang berupa fasilitas 

fisik, perlengkapan, kondisi fisik bangunan, dan karyawan. Bukti fisik 

yang dimiliki Skies Photography seperti perlengkapan fotografi yang 

modern dan lengkap, dengan kamera digital dan sistem pencahayaan yang 

baik, juga dilengkapi dengan sistem pengeditan foto dengan computer. 
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2. Empati (Emphaty) sebuah perhatian atau kepedulian individual yang 

diberikan oleh karyawan kepada konsumen agar konsumen merasa 

nyaman. Bentuk  empati yang diberikan Skies Photography adalah dengan 

membentuk sebuah komunikasi yang baik pada konsumen agar kebutuhan 

dan keinginan konsumen dapat tercapai. 

3. Kehandalan (Reliability) merupakan kemampuan untuk meyakinkan 

konsumen akan pelayanan terbaik dan menunjukkan sikap professional 

dalam bekerja. Skies Photography menunjukkan unsur tersebut dengan 

memberikan keyakinan kepada konsumen akan pelayanan yang diberikan 

dengan contoh foto-foto dari konsumen sebelumnya, dan selalu bersikap 

professional dalam menghadapi konsumen. 

4. Daya tanggap (Responsiveness) merupakan ketanggapan dan kesediaan 

karyawan untuk membantu konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. 

Skies Photography memberikan pelayanan kepada konsumen dengan 

tanggap dan bersedia mendengarkan permintaan dan kebutuhan konsumen 

dan juga bekerja dengan cekatan sehingga konsumen merasa puas atas 

pelayanan yang diberikan. 

5. Jaminan (Assurance) memberikan jaminan kepada konsumen bahwa 

pelayanan yang diberikan akan maksimal dan sesuai dengan kebutuhan 

konsumen. Jaminan yang Skies Photography berikan kepada konsumen 

berupa nama baik, kualitas, serta mutu dari Skies Photography. 
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Tabel 1.1 Layanan yang diberikan Skies Photography 

No Program Layanan Jenis Program Layanan 

 

1 

 

Layanan Profesional 
 Kualitas Foto Standar Iklan  

 Kualitas Kertas Foto yang baik 

menggunakan kertas standart 

merk “E-print” 

 

2 

 

Layanan Jaminan Konsumen 
 Kerusakan CD foto akan diganti 

 Soft Copy foto yang tidak terbaca 

akan diberikan ulang 
 

3 
 

Layanan Pilihan Konsumen 
 Pilihan foto tidak terbatas  

 Shooting foto sesuai keinginan 

konsumen 

 Lokasi shooting yang fleksibel 
 

4 
 

Layanan Ide dan Konsep 
 Modern foto shoot 

 Clasic foto shoot 

 Baby foto shoot 

Sumber : Skies Photography, Tahun 2015 

Berdasarkan tabel 1.1 terdapat program layanan dan jenis program layanan yang 

ditawarkan kepada pelanggan sebagai studio foto yang mendominasi para 

pengunjung Skies Photography di Bandar Lampung. Adapun keberadaan  Skies 

Photography sebagai salah satu studi foto yang berada di kota Bandar Lampung 

berusaha memenuhi kebutuhan konsumen dan menciptakan layanan yang optimal. 

 

Proses pengambilan keputusan pembelian pada setiap orang pada dasarnya adalah 

sama, namun proses pengambilan keputusan tersebut akan diwarnai oleh ciri 

kepribadian, usia, pendapatan, dan gaya hidupnya. Menurut Kotler dan 

Armstrong, (2008:159) pengambilan keputusan pembelian disertai dengan 

serangkaian langkah tertentu, seperti pengenalan masalah, mencari, evaluasi 

alternatif, memilih, dan evaluasi pasca perolehan keputusan pembelian 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kualitas pelayanan. 
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Perkembangan industri photography di Bandar Lampung terbilang unik. 

Pada industri ini persaingan menumpuk pada level basic dan advance, sangat 

banyak para industri photography yang bermain di level produk yang masih 

rendah, hal ini disebabkan karena keterbatasan para pemilik industri di level 

tersebut untuk meningkatkan kualitas layananyanya. Konsumen juga masih 

memiliki kemampuan yang terbatas untuk menilai kualitas dari sebuah produk 

foto yang baik. 

Perkembangan industri photography Indonesia terus mengalami 

peningkatan. Bahkan, peningkatan yang terjadi cukup signifikan. Apalagi di 

Bandar Lampung, perkembangan industri photography kian banyak. Salah satu 

usaha yang meramaikan persaingan bidang photography dengan konsep anak 

muda di Bandar Lampung adalah  CV Skies Photography yang juga bergerak 

dibidang jasa dokumentasi, dan percetakan foto. Usaha yang berdiri pada bulan 

Desember 2011 ini, terletak di Jalan Soemantri Brojonegoro, merupakan satu dari 

sekian banyak industri kreatif photography  yang menawarkan beragam jenis 

produk layanan yang mulai marak akhir-akhir ini. Selain itu ada juga 4People 

Studio dan Surya Maxima photography yang memiliki konsep serupa dengan 

Skies Photography yang akan menjadi pesaing dalam penelitian ini. 

Tabel 1.2 Perbandingan Paket Harga 
 

No 

 

Studio Photo 

 

Harga Paket Wedding 

 

1 

 

Skies Photography  

 

Rp 2.000.000 – Rp   6.000.000 

 

2 

 

4People Studio 

 

Rp 1.800.000 – Rp   8.000.000 

 

3 

 

Surya Maxima Photography 

 

Rp 2.000.000 – Rp   10.000.000 

Sumber : Skies Photography, 4people studio, surya maxima Tahun 2015 
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Tabel 1.2 menunjukkan perbandingan harga antara Skies Photography, 4people 

Studio, dan Surya Maxima Photography memiliki perbandingan harga yang 

berbeda walaupun dalam jenis paket yang sama yaitu Wedding Package. 

Strategi pemasaran itu sendiri terdiri dari empat bauran pemasaran (marketing 

mix) yang meliputi product, price, promotion dan place. Promosi merupakan 

kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan 

penjualan. Harga yang kompetitif akan mempengaruhi konsumen untuk memilih 

produk tersebut dibandingkan produk yang ada di pasaran lainnya. Harga yang 

ditawarkan untuk jasa dokumentasi termasuk mahal. Tapi ini tidak menyurutkan 

minat konsumen untuk menggunakan jasa dari industri kreatif photography. 

Selain empat bauran pemasaran, konsep dan ide-ide kreatif dari seorang  

fotographer juga menjadi faktor yang menentukan konsumen untuk menggunakan 

jasa dari industri fotography tersebut. 

Tabel 1.3 Jenis Produk dan Harga Skies Photograhy 

Jenis Produk Harga 

Wedding package 

Prewedding package 

Family/Group package 

Baby Package 

Couple Package 

Graduation Package 

Pas Foto  

Edit dan Cetak Foto 

Rp 2.000.000 – Rp   6.000.000 

Rp 5.000.000 – Rp 20.000.000 

Rp    250.000 – Rp      500.000 

Rp 1.000.000 – Rp   2.000.000 

Rp    200.000 – Rp      300.000 

Rp    250.000 – Rp      500.000 

Rp      30.000 

Rp        5.000 – Rp       200.000 

Sumber : Skies Photography, Tahun 2014 

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa harga yang ditawarkan oleh Skies Photography  

untuk setiap jenis Produk beragam seperti Wedding package, 
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Prewedding package, Family package, Baby Package, Couple Package, dan 

Graduation Package dengan harga yang ditawarkan mulai dari Rp. 250.000 

sampai Rp. 20.000.000, sedangkan untuk layanan edit dan cetak foto ditawarkan 

dengan harga Rp. 5.000 hingga Rp. 200.000,-. 

Tabel 1.4 Jumlah Konsumen yang Menggunakan Produk dan Layanan Skies 

Photography Tahun 2012-2014 

 

Jenis Produk dan 

Layanan  

 

Tahun 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

Pas Foto  
 

423 
 

686 
 

694 
 

Wedding package 
 

11 
 

16 
 

23 
 

Prewedding package 
 

6 
 

10 
 

18 
 

Family/Group 

package 

 

41 
 

56 
 

59 

 

Baby Package 
 

- 
 

- 
 

4 
 

Couple Package 
 

18 
 

22 
 

27 
 

Graduation Package 
 

27 
 

54 
 

83 
 

Edit dan Cetak Foto  
 

830 
 

937 
 

1073 
 

Total  

 

1356 

 

1781 

 

1981 

Sumber : Skies Photography, Tahun 2015 

Dari Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa jumlah konsumen pada setiap penggunanan 

paket dan layanan di Skies Photography dari tahun 2011 sampai 2014 mengalami 

peningkatan. Produk yang paling banyak digunakan adalah pas photo, layanan 

edit dan cetak photo juga paling banyak digunakan yang pada tahun 2014 

mencapai 1073 konsumen yang menggunakan layanan tersebut , sedangkan untuk 

Baby Package baru memiliki konsumen pada tahun 2014 dikarenakan paket ini 

mulai diminati konsumen. Maka dapat diliahat pula bahwa jumlah konsumen dari 

tiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2012 jumlah konsumen yang menggunakan 

jasa Skies Photography berjumlah 1356 orang, lalu meningkat ditahun berikutnya 
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menjadi 1781 orang, dan pada 2014 naik lagi menjadi 1981 orang yang 

mengunakan jasa Skies Photography. 
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Grafik Pendapatan Tahun 2014

Gambar 1.1 Grafik Pendapatan Skies Photography Tahun 2014 

Sumber : Skies Photography, Tahun 2015 

 

Data diatas menunjukkan bahwa dari bulan Januari hingga Desember 2014 

Pendapatan Skies Photography mengalami kenaikan dan penurunan yang 

signifikan. Artinya terdapat masalah yang menyebabkan naik turunnya 

pendapatan di Skies Photography.  

 

Melihat kondisi seperti ini, skies photography harus membuat strategi yang lebih 

dalam meningkatkan keuntungan. Salah satunya dengan menciptakan kualitas 

layanan yang optimal. Kualitas layanan yang optimal merupakan suatu keharusan 

bagi perusahaan dan merupakan strategi perusahaan agar konsumen memutuskan 

untuk menggunakan jasa Skies Photography. 
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Jika layanan yang diberikan kepada pelanggan baik dan memuaskan maka akan 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, namun tidak semua konsumen 

mendapatkan layanan sesuai yang diinginkan. Berikut adalah survei pendahuluan 

berupa komentar mengenai Layanan Skies Photography yang diberikan. 

Tabel 1.5. Survei Pendahuluan Berupa Komentar Konsumen Mengenai  

       Skies Photography  
 

No Nama  Komentar  

1 Muhammad Mustopa AC di ruang tunggu sering tidak terasa dingin 

2 Rizky Antoni Waktu pengambilan foto (foto wisuda) baiknya 

dipercepat dari 2 minggu menjadi 1 minggu 

3 Agus Amrullah Tambah lagi jumlah karyawannya agar lebih 

cepat selesai pengeditan fotonya 

4 Yessi Kamila  Karyawan sopan, ramah dan berjiwa muda 

5 Deni Rokuten Ide, konsep dan hasil foto (wedding dan 

prewedding)  tidak mengecewakan 

6 Baity Hotima Studio kurang luas, sehingga tidak bisa foto 

group lebih dari 20 orang. 

7 Anastasia Noor W Banyak pilihan frame foto minimalis 

8 Erwin Tribuwono Ruang tunggu terlalu sempit apabila sedang 

ramai 

Sumber : Wawancara oleh Peneliti (Mei, 2015) 

Tabel 1.5 merupakan survei pendahuluan berupa komentar konsumen mengenai 

skies photography yan diwawancarai oleh peneliti pada bulan Mei 2015. Tidak 

semua konsumen berpendapat positif dan puas terhadap layanan yang diberikan. 

Dari 6 orang konsumen yang telah diwawancarai, 4 diantaranya menyatakan 

komentar yang cenderung negatif atas kualitas layanan yang diberikan, sisanya 

yakni 2 orang konsumen yang memberikan komentar positif. Konsumen akan 
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merasa puas apabila harapan akan layanan yang diterima memenuhi standar 

kualitas yang optimal dan cenderung akan mempengaruhi keputusan pembelian.  

 

Berdasarkan Latar belakang yang dikemukakan diatas,  maka penelitian ini 

mencoba untuk meneliti hal yang berkaitan dengan pembahasan tersebut yaitu 

dengan mengambil topik dengan judul ”Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap 

Keputusan Pembelian” (Studi Pada Skies Photography di Bandar 

Lampung).” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Layanan yang diberikan Skies Photography kepada konsumen yang berdasarkan 

Tabel 1.1 cukup beragam, Pada Tabel 1.3 dapat dilihat pengunaan produk dan 

layanan oleh konsumen Skies Photography meningkat tiap tahunnya, akan tetapi 

berdasarkan tabel pendapatan  Skies Photography, omset tiap bulan mengalami 

kenaikan dan penurunan, berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka 

permasalahan yang dirumuskan adalah ”Apakah pengaruh kualitas pelayanan 

yang terdiri dari variabel bukti fisik (tangibles), kehandalan (reliability), daya 

tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan perhatian (emphaty) Skies 

Photography berpengaruh terhadap keputusan pembelian?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh kualitas 

layanan terhadap keputusan pembelian produk Skies Photography.” 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu : 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat menjadi masukan mengenai besarnya pengaruh kualitas 

produk, kualitas layanan terhadap keputusan pembelian produk Skies 

Photography. 

2. Bagi Akademisi 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan literatur bidang menejemen pemasaran, khususnya dalam 

hal mendalami masalah tentang Analisis Kualitas Layanan Terhadap 

Keputusan Pembelian. 

3. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti pada khususnya dalam hal 

 kualitas pelayanan dan sebagai pembelajaran sebelum masuk kedunia 

 bisnis. 


